
, DE UTRECHTSE BISSCHOP PHILIPS VAN BOURGONDIE.

De jongste bastaard van Philips de Goede was diens
naamgenoot, de latere bisschop van Utrecht. In
1465 vermoedelijk te Brussel geboren, woonde hij
tot zijn 12e jaar bij zijn moeder Margaretha Post
(of van der Post). De vorsten hadden in die tijd
openlijk maïtresses en niemand deed er geheimzin-
nig over3 of zag er de betrokkenen met de nek op
aan. Zijn vader overleed reeds in 1467 zodat deze
weinig invloed op zijn 2-jarige jongste zoon kon
hebben. Des te beter wist zijn moeder de middelen
te vinden om de jonge Philips een uitmuntende op-
voeding te geven. In tegenstelling met de heer-
sende omstandigheden werd de jongen ver gehouden
van het Bourgondische hofleven en was zijn jeugd
gekenmerkt door omgang met eenvoudige en vrome
leeftijdgenoeten. !4ijn leermeester, een wat oude-
re man, stond bekend als een verantwoordelijk,
degelijk mens, die Philips de opvoeding gaf die
hem later aan het hof van zijn halfbroer Karel
(de Stoute) een plaats zou kunnen doen innemen.
Algemene kennis, waaronder Latijn, en de gepaste
hofgebruiken werden hem bijgebracht, studeren en
kinderspelen met vrienden waren voor de jonge
Philips later de herinnering aan een goede jeugd.
Op 12-jarige leeftijd kreeg hij een plaats als
page aan het hof van de Hertog van Bourgoncië.
Het was de tiV - ''e Renaissance, een ti;' '
waarin de gehele +•
ring was. De tija T .a.n het klassieke Rom en
Griekenland opnieuv onder de aandacht kwanu n en
kunsten en wetenschappen vanuit Italië voortdu-
rend nieuwe impulsen kregen.
Zijn nicht Maria de Rijke, de dochter van Karel
de Stoute, trouwde met aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk, waardoor de Bourgondische Neder-
landen onder diens gezag kwamen. Deze nicht had
veel met haar jong oom op, de waardering was we-
derzijds. Helaas f ierf Maria reeds op 2f jarige
leeftijd te Brug?; door een val van haai paard.



Haar zoontje Philips de Schone was pas 4 jaar oud
en kon dus nog: niet het bestuur over zijn moeders"'
landen op zich nemen. Zijn vadertrad daarom als
regent op. Ook Maximi liaan-- had veel met de jonge,
aangetrouwde oom op en belastte hem reeds, vroeg
met belangrijke opdrachten. Toen Maximiliaan in
Prankfurt:in 1486 tot Rooms-Koning, gekozen werd,
kreeg, te midden van anderen, ook Philips de rid-
derslag en was daarmee geheelmin het Bourgondisch-
lïabsburgse milieu opgenomen. . - • • . •. .
tf i j ontwikkelde zich als ridder..en krijgsman en
nam aan tal van oorlogshandelingen deel, hij- trad
aelfs als .admiraal van :de Bourgondische vloot op '
en leverde slag in de Zeeuwse wateren. Des te merk-
waardiger is. het voor ons dat deze zelfde'soldaat'
reeds op 19-jarige leeftijd de tonsuur en de wij-
ding had ontvangen. Hier zal wel een groot stuk
toenmalige traditie hebben gegolden, nl. dat bui-
tenechtelijke, adellijke kinderen tenslotte in de
geestelijke stand een carrière konden maken. In
den beginne liet het zich aanzien .dat dit bij
Philips anders zou lopen, doch toen zijn-veel
oudere (ook buitenechtelijke) halfbroer;Davidj
bisschop van Utrecht, na een zeer strijdbaar Ie- •
ven en het overwinnen van een voortdurende'onrust
in zijn eigen bisdom met de stad Utrecht als haard,
goede hulp niet kon ontberen, riep deze hem naar
het noorden en stelde Philips aan als slotvoogd •.
van kasteel Duurstede en als Raad van de bisschop
(1493). Bisschop David van Bourgondië overleed in
1496 en werd begraven in de kerk te Wijk bij Duur-
stede. Na hem volgde, na veel gekrakeel en .poli-
tiek gehaspel, op aanraden van Keizer Maximiliaan
Frederik van Baden als bisschop. Deze wist door
het aanbieden van veel geld Philips te bewegen het
kasteel Duurstede af te staan.



De tijd dat Frederik van Baden over Utrecht re-
geerde was verre van rustig: Belegeringen, scher-
mutselingen en aanslagen waren het beeld van zijn
bestuur, en toen dan ook in 1517 hem de kans werd
gegeven het bestuur aan Philip's over te dragen,
greep hij deze (tegen betaling van een flinke som)
aan. Philips echter was krijgsman en de paus1moest
bewogen worden de admiraal van 's Konings vloot
als bisschop te erkennen. Twaalf duizend dukaten
waren daarmee gemoeid, maar toen lukte het. In mei
1518 kwam Philips met een leger van 1QOQ ruiters
in Utrecht aan: Als wereldlijk vorst dus, daarna
werd hij tot bisschop gewijd in de Buurkerk in
Utrecht. ~
Hij bleek een man met een ruime opvatting. De kerk-
hervorming was in volle hevigheid losgebarsten en
d,e nieuwe bisschop was wel tot enige hervorming ge-
neigd. Hij hield briefwisseling met Erasmus en deze
laatste weer met de nederlandse paus Adriaan VI,
maar tot "echte verandering kwam het niet. Hij was
b.v. tagen te veel kerkelijke feestdagen ,en tegen
het celibaat (zelf had hij enige Kinderen). Voor
die tijd dus e-en verlicht mens, die grote belang-
stelling koesterde voor wetenschap en kunst.
Behalve met zijn militaire en kerkplichten werd
hij ook belast met de- leiding van gezantschappen,
zo b.v. in 1509 naar"de paus in- Rone. Men zag hem
aldaar als de vertegenwoordiger van Bburgondië en
zijn contact met Julius II de Prachtlievende, liet
niet-na grote indruk te maken op de toekomstige ,
b i s s c h o p. H e t' v,-~ 3 de t i j d dat ?. r: .f:.'.' l r: c ̂ * M ̂  « r ~
beid in Rome bezig was, uat a e eerste steen van ae
St. Pieter gelegd werd. Schilder-, beeldhouw- en
bouwkunst waren voor de noorderling een openbaring.
Paus Julius was zeer ingenomen met Philips' kennis
van waterbouwkundige werken, zoals deze toen reeds
onder zijn toezicht werden uitgevoerd. Inpoldering .
en de aanleg van nieuwe polders in.de zuidholland-
se en zeeuwse stromen zijn .onder Philips tot stand
gekomen.-De naam St. Philipsland van het voormalige
zuidhollandse eilandje herinnert.:.aan. deze . bis.schop
,en zijn inpolderingsactiviteiten. - ' ':

H



Maar voor alles waren het de kunstwerken in Rome .
aie Philips belangstelling inboezemden., In het ge-
zantschap ;reisde een monnik mee die vlater het le-
ven van Philips op schrift gesteld, heeft in zijn
"Vita-Philipi". Deze Geldenhouer beweert wel dat
Philips het.weelderige, mondaine leven .in Rome
verafschuwde,;maar het tegendeel blijkt waar te
;̂ ijn. In de Nederlanden teruggekeerd richtte hij
:-:ijn hof geheel op renaissance stiijl in. De
oeeldhouwwerken, de goudsmeedkunst, maar vooral de
toenmalige schilderkunst die in Michelangelo en
Kaffaël-hun hoogtepunt vonden, maakten een dusda-
.lige indruk dat hij de toen bekende nederlandse
•childer Jan Gossaert van Manteuge afbeeldingen en
'•opieën liet maken van het schoons dat hij in Rome
aantrof. Het waren vooral de overblijfselen van de •
Oudheid.die zijn grote belangstelling hadden.

Naast zijn maatschappelijke en geestelijke func-
ties- was de bisschop een maecenas, een kunstverza-
melaar naar, Italiaans model en het is het feit-,
dat na zijn dood in 1524 een uitgebreide boedel-
beschrijving van zijn bezittingen in het kasteel
Duurstede ontstond, dat maakt dat we weten welke
i-cunstschatten aldaar verzameld waren. Dit alles . l
kostte natuurlijk veel geld, zo veel dat zijn op-
volger als bisschop de nalatenschap niet wenste te
accepteren en het geheel verkocht werd om een deel
van de schulden te voldoen. Deze beschrijving kan
nu,nog als leidraad dienen bij het naspeuren van
de'plaatsen waar in de loop der eeuwen schilderij-
en, kunstvoorwerpen en beeldhouwwerken beland zijn.
Uit het leven van deze kerkvorst kunnen we zien
hoezeer de bisschoppen "mensen van de wereld" waren,
die in een andere tijd leefden, waarin andere zeden
en gebruiken de boventoon vierden.

J. Combrink

Het bovenstaande is grotendeels ontleend aan het
werk van J. Sterk, "Philips van Bourgondië, Bis-
schop van Utrecht, als protagonist van de renais-
sance , zijn leven en maecenaat". (Uitgave de Wal-
burgpers,Zutphen).
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